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1. Verwelkoming door de voorzitter
Josse Joosten verwelkomt de aanwezigen en ook de nieuwe leden die in de toekomst deel
zullen uitmaken van de seniorenraad.
In zijn inleidend woordje verwijst hij onder meer naar de interessante informatie die
ouderenadviesraden delen tijdens de bijeenkomsten op provinciaal niveau (ROAS =
Regionaal Overleg van Adviesraden Ouderen, waarin vertegenwoordigers van de lokale
afdelingen afgevaardigd zijn). Onder meer het belang en de erkenning van het werken met
vrijwilligers wordt onderstreept.
Binnen de ROAS werd in de voorbije maanden ook aandacht geschonken aan de statuten
van adviesraden. Deze vertonen vaak veel verschillen wanneer een aantal gemeenten
vergeleken worden. Ook in Hoeilaart zullen we de komende maanden de statuten
evalueren en herbekijken. Bedoeling is om de statuten van de verschillende gemeentelijke
adviesraden wat meer op mekaar af te stemmen (vb naar timing verkiezing, samenstelling,
besluitvorming,…)
2. Voorstelling leden Seniorenraad
Iedereen stelt zichzelf eventjes kort voor.
3. Goedkeuring verslag
Het verslag van de vergadering van 17/01/2013 wordt goedgekeurd.
4. Verkiezingen Dagelijks Bestuur
Zoals de statuten het voorschrijven, wordt het dagelijks bestuur verkozen door de leden
van de algemene vergadering. Marijke doet nog navraag of iemand zich nog kandidaat wil
stellen voor lidmaatschap en/of functie binnen het DB. Volgende leden stelden zich
kandidaat:
Voorzitter:
Joosten Josse – Marchand Gilberte
Ondervoorzitter:
Beelen Robby
Secretaris:
/
Penningmeester:
Coppin Chris – Rondas Walter
Lid:
Beelen Robby – Coppin Chris – Demaerschalk Agnes –
De Rudder Daniel – Marchand Gilberte – Rondas Walter –
Simon Christa – Sperling Hans
De stembriefjes worden verdeeld per ‘te verkiezen’ functie.
Het dagelijks bestuur wordt als volgt verkozen:
 Voorzitter:
Gilberte Marchand
 Ondervoorzitter:
Robby Beelen
 Penningmeester:
Chris Coppin
 Leden:
Agnes Demaerschalk - Danny De Rudder - Christa Simon
 Secretaris:
Marijke De Rudder (gemeentelijk ambtenaar)

5. Rondvraag prioriteiten
De leden van de algemene vergadering ontvingen een informatiemapje waarin onder meer
het memorandum van de seniorenraad zit dat opgemaakt werd in de zomer van 2012 nav.
de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Samen met de leidraad ‘Actief ouder worden, een leven lang’ van de Vlaamse ouderenraad
(brochure te verkrijgen via de Dienst Sociaal Beleid of terug te vinden op
www.vlaamseouderenraad.be > ouderweek 2012) kunnen deze documenten inspiratie
geven om doelstellingen en prioriteiten voor de volgende maanden te bepalen.
We doen alvast een rondvraag bij de aanwezigen in verband met thema’s die zij graag aan
bod zien komen in de toekomst:
 Rouwarbeid: een aantal jaren geleden werd al een groepje samengesteld die destijds
als ‘praatgroep’ met lotgenoten werkte. Het zou goed zijn dit, naar analogie van het
praatcafé dementie, opnieuw in het leven te roepen.
 Kansen bieden om in het centrum, vlakbij alles, te komen wonen > serviceflats liggen
nu moeilijk bereikbaar en er is ook geen openbaar vervoersaanbod daar.
 Hoeilaart, dementievriendelijke gemeente.
o OKRA in mei: tijdens maandelijkse bijeenkomst komt er een spreker ivm
dementie
 Mobiliteit voor senioren:
o soms slechte verbinding of niet bestaand (vb. bereikbaarheid WZC, geen
bediening in een aantal wijken, aantal bussen geschrapt).
o Aandacht voor kostprijs abonnement 65+ - oproep om dit zo laag mogelijk te
houden. Openbaar vervoer is soms de enige manier voor senioren om zich nog
te verplaatsen.
o onderhoud voetpaden! Toestand van de voetpaden is her en der zeer slecht –
moeilijke bereikbaarheid winkel, scholen,…
o hierbij aansluitend: aandacht voor mobiliteit ‘in de directe omgeving’ van
senioren (mogelijkheid om vlakbij wandelingetje te maken, rustbanken,
winkelen,…)
 Seniorenteam: telefonisch project senioren zeker ondersteunen.
 Hier Hoeilaart: bij huisbezoeken van seniorenteam blijkt dat HH zeker gelezen wordt,
dus ook aandacht houden voor berichtgeving die duidelijk is en betrekking heeft op
ouderen.
 Activiteiten: oproep om programma/kalender door te geven van de verschillende
seniorenverenigingen zodat afstemming mogelijk is. Coördinatie en overleg ivm diverse
programma’s die opgemaakt worden, kan handig zijn  Seniorenraad wil geen
concurrentie vormen maar wil wel brug zijn om de niet–georganiseerde senior te
bereiken. Waar wenselijk, kan de seniorenraad aanvullend een initiatief nemen of
ondersteunen.
We doen een oproep aan de leden van de raad om het memorandum nog even ter hand te
nemen en bovenstaand lijstje aan te vullen. Er zijn ongetwijfeld nog dingen die voor de
leden belangrijk zijn om rond te werken in de toekomst.

De volgende bijeenkomst van de seniorenraad is gepland op donderdag 16 mei 2013 om
09.30u in het Gemeenschapscentrum Felix Sohie
Na afloop van de vergadering volgt een vriendschapsdrink waarbij nog even nagepraat kan
worden.

Ter info – een paar interessante websites waarbij je ook kan inschrijven voor de nieuwsbrief :
www.hoeilaart.be > klik op ‘Mijn Hoeilaart’. Vul uw gegevens in onder ‘Registreer nu!’
www.vlaamse-ouderenraad.be > Abonneer je op de elektronische nieuwsbrief via
http://www.vlaamse-ouderenraad.be/enbr.php of klik rechtsboven op de link op
de startpagina.

